Barcelona, Juliol 2020

Senyors,
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
informa als alumnes de Cicles Formatius, que durant l’FCT puguin tenir contacte amb
agents biològics, que tenen la necessitat de vacunar-se de VHB (Hepatitis B) en cas que no
estiguin vacunats. En el cas del Tètanus cal portar les renovacions de vacunació al dia.
Per altra banda determinades entitats amb les que signem convenis de col·laboració (per
alumnes de Cures auxiliars d’infermeria) exigeixen estar al corrent de vacunació d’Hepatitis
A, Grip, XRP (xarampió, rubèola i parotiditis), diftèria i varicel·la.
La Direcció

Sg: Sònia de la Sierra Colina

NOTA: Caldrà presentar a Secretaria els comprovants de vacunació abans del 14
d’octubre.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial informa als alumnes de Cicles Formatius, que durant l’FCT puguin tenir
contacte amb agents biològics, que tenen la necessitat de vacunar-se de VHB
(Hepatitis B) en cas que no estiguin vacunats. En el cas del Tètanus cal portar les
renovacions de vacunació al dia.
Per altra banda determinades entitats amb les que signem convenis de col·laboració
(per alumnes de Cures auxiliars d’infermeria) exigeixen estar al corrent de vacunació
d’Hepatitis A, Grip, XRP (xarampió, rubèola i parotiditis), diftèria i varicel·la.
De la qual cosa me’n dono per assabentat/da i em responsabilitzo d’estar al dia de
les vacunacions indispensables per iniciar l’F.C.T.
NOM I
COGNOMS:_____________________________________________
Signatura
Data:___________________________________
(Només en el cas d’alumnes menors d’edat)
En/Na
Com a pare/mare/tutor me’n dono per assabentat/da.
Data:____________________________________
Signatura

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa que
El responsable del tractament de les seves dades personals és Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral. La Finalitat del
tractament és la gestió formativa, administrativa i la inherent als tractaments efectuats en la gestió acadèmica d'un centre d'educació. La Legitimació és de
caràcter contractual o consentiment. Les dades tractades s'incorporen a un Registre d'Activitats de Tractaments dotat de mesures de seguretat. No se cediran
les dades a tercers, ni usats per a altres finalitats, llevat obligació legal. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les
dades, així com altres drets explicats en la Informació addicional, visitant: http: // www.etpxavier.com/protecciondatos. Pot contactar en qualsevol moment
amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com, o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.

